BEATA MARIA CATARINA
Ecos da sua Beatificação
“29 de outubro 2011 – Catedral de Nossa
Senhora a Real de Almudena em Madrid”
Impossível recolher no curto espaço de
três colunas a grande repercussão que esta
cerimónia da Beatificação teve no mundo
inteiro. Já a simples comunicação encheu de
alegria os nossos corações, pois era um êxito
largamente esperado e foi por ele que todas as
Servas de Maria e os numerosos devotos da
Irmã Maria Catarina, hoje Beata, tinham
lutado com empenho e afinco.
Solene e aplaudida a proclamação da
Carta Apostólica assinada pelo Santo Padre
Bento XVI, na qual se anuncia e autoriza que
Maria Catarina:
Alma de profunda oração e união com
Cristo,
mulher de coração sensível e humilde,
servidora incansável dos enfermos e suas
famílias,
seja chamada de agora em diante
com o nome de Beata
e que a sua festa possa celebrar-se
anualmente
no dia dez de outubro
nos lugares e maneiras estabelecidos pelo
Direito.
Tudo era tão sensivelmente solene e tão
profundamente sublime, que a Catedral sabia
a Igreja universal, a lar acolhedor, a frágua
de santidade.
Curta se tornou a Homilia do Cardeal
Amato que disse da nova Beata: “Fiel ao
carisma das Servas de Maria Ministras dos
Enfermos, se fez, como Jesus, bom Samaritano
para todos os afectados pela enfermidade, a
pobreza e a solidão. Vendo neles o rosto dorido

do Redentor, foi para eles mãe de misericórdia
e de consolo, com uma atitude de serviço
humilde e sacrificado. De tal maneira se fez
presença afectuosa e cordial de acolhimento e
de assistência, com um perene e luminoso
sorriso
nos
seus
lábios,
tornando-se
rapidamente “popular” entre os enfermos, com
aquela popularidade autêntica, que nunca tem
ocaso, porque está enraizada no amor feito
serviço e entrega.”
“Como Serva de Maria Ministra dos
Enfermos a nossa Beata despojou-se da classe
social, renunciou aos bens materiais e dedicouse a consumar a sua vida na assistência aos
que sofrem. Tinha decidido ajoelhar-se aos pés
da dor humana para elevá-la até Deus.
Para esta missão, o Senhor a tinha
dotado com alguns dons indispensáveis da
natureza: boa saúde física e psíquica e
temperamento harmónico, sereno e alegre. Um
sobrinho seu, Pedro Hualde, deixou-nos este
admirável testemunho sobre ela: «O traço
característico que distinguia o carácter da
minha tia era a bondade; estava sempre
contente e disposta a acolher a todos com a
mesma alegria». O seu coração era sensível e
terno. A sua amabilidade e doçura
proporcionavam harmonia à comunidade e
abriam o coração dos enfermos ao optimismo e
à esperança.
Era sensível e humilde. Não era
arrogante e não desprezava ou criticava o
próximo por causa das suas limitações ou
debilidades. A sua humildade irradiava
santidade na comunidade. Fugia dos elogios,
reconhecendo que os dons da natureza e da
graça que possuía lhe vinham de Deus.
A
sua
humildade
purificou
a
comunidade da murmuração e do pessimismo.
Era
extraordinária
a
capacidade
de
acolhimento ao próximo, de convivência serena

com as Irmãs e com os enfermos. Heróico era o
seu espírito de sacrifício. Sabia trabalhar, sofrer
e colaborar. Da mesma maneira que sabia
obedecer. Sabemos que a obediência é o
distintivo da vida consagrada. A obediência dos
consagrados é uma forma original de viver em
liberdade e no amor oblativo”.
Assinalou com acerto o Senhor Cardeal
que a Irmã Maria Catarina sabia temperar as
conversações com um são humor:
“Um dia, um sobrinho seu dissera-lhe
que não era Superiora porque não era
inteligente”. A nossa Beata comentou com um
sorriso: “Vê-se que me conheces bem!”.
“Aos seus enfermos, outros “cristos
sofredores”, aplicava-lhes a terapia da doçura,
da ternura, do serviço atento. Identificava-se na
dor dos outros. Um dia, perguntou a uma
doente: «Sofres muito, Madalena?». «Sim, Irmã».
«Oxalá pudesse sofrer eu em teu lugar», disse
em voz baixa a nossa Beata. Como o Cireneu do
Evangelho tratava de levar ela a cruz dos
doentes e como a Verónica enxugava os seus
rostos suados desfigurados pela dor.”
A sua morte serena e santa a 10 de
outubro de 1918 foi o passo para a verdadeira
vida, até ao seu esposo Jesus. O seu exemplo é
um precioso estímulo incentivo para todos, mas
sobretudo para as suas Irmãs, para continuar
no mundo o benéfico trabalho de consolo e de
assistência para os enfermos.
Certamente, muitos anos nos separam
dela, mas aos pobres e aos doentes ainda os
temos hoje entre nós, e hoje mais que nunca
necessitados de atenção, de cuidado generoso, de
proximidade humana e espiritual”.

Cf. Homilia Cardeal Angelo Amato no dia
da Beatificação - 29 outubro 2012

ORAÇÃO
Para obter graças por intercessão da Beata
Irmã Maria Catarina.
Senhor Jesus, médico das almas e
dos corpos, que chamaste a Irmã Maria
Catarina a consagrarconsagrar-se a ti como Serva
de Maria, para que, entregandoentregando-se ao
serviço dos enfermos, fosse para eles
presença do teu amor que fortalece e cura,
concedeconcede-nos essa união contigo que encheu
e moveu toda a sua vida e alcançaalcança-nos por
sua intercessão a graça que hoje te
pedimos para tua maior glória. Amém.

3 Glória ao Pai.
(Com licença eclesiástica)

Nota:
Para envio de relações de graças, de cartas,
etc., dirigir-se a um convento das Religiosas Servas
de Maria Ministras dos Enfermos ou enviar para a
seguinte direcção:

Curia General
Serve di Maria
Via Antonio Musa, 16
00161 Roma

GRAÇA OBTIDA
Com prazer damos a conhecer esta
graça que está próxima da Beatificação da
Irmã Maria Catarina e que se alcançou por
sua intercessão no Hospital de Santa Bárbara.
Conta-nos a Irmã que a envia:
“Nos primeiros dias de fevereiro do ano
passado, nasceu, por cesariana, um bebé com
seis meses de gestação. Por ter sido um bebé
prematuro foi transferido para o nosso
Hospital. Com poucos dias, a criança teve uma
forte infecção e diversas complicações; para os
médicos, o pequeno não tinha probabilidade de
recuperação,e nem sequer de sobreviver.
Como de costume – diz a Irmã – passei
pela sala, encontrando a família mergulhada
numa grande dor. O pai do bebé aproximou-se
e disse-me: “Irmãzita, o meu filho vai morrer,
não há nada a fazer”. Procurei tranquilizá-lo
com estas palavras: “conheço alguém que os
pode ajudar e que é a nossa Venerável Irmã
Maria Catarina. Falei-lhe da sua vida e do que
ela significa para as Servas de Maria e para o
pessoal que trabalha no Hospital. Disse-lhe
que tínhamos que nos unir todos em oração,
pedindo a saúde do pequeno por intercessão da
Irmã Maria Catarina; entreguei-lhes várias
estampas e nesse mesmo dia começamos a
rezar a oração”.
Rapidamente o pequeno foi melhorando,
deixando surpreendidos os próprios médicos. A
família sentiu-se feliz, vendo o bebé mais
activo, livre das drenagens e com melhor
tolerância
à
alimentação
por
sonda
orogástrica. Todos exclamavam: foi a Irmã
Catarina! Ela intercedeu! É um milagre!
Umas semanas mais tarde, o pequeno fica
completamente curado e é-lhe dada alta. Na
actualidade goza de boa saúde, enchendo de
felicidade o lar familiar.
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